
แผนภูมิ 1 ร�อยละของประชากรที่มีอายุ 15 
              การเดินทางท�องเที่ยว  ในรอบป! 

ร�อยละ 

ไม
เดินทาง1/ เดินทาง 

หมายเหตุ :  1/ ไมเดินทางในที่นี้ หมายถึง ไมมีการเดินทางข�ามจังหวัด

การสํารวจพฤติกรรมการเดินทางท�องเที่ยวของชาว

 สํานักงานสถิติแห
งชาติ  ร
วมกับการท
องเ ท่ียวแห
ง
ประเทศไทย (ททท.) ทําการสํารวจพฤติกรรมการเดินทาง
ท
องเท่ียวของชาวไทย ข้ึนเป,นครั้งแรกในป/
ครั้งท่ี 6 โดยมีวัตถุประสงค3เพ่ือทราบข�อมูลเก่ียวกับพฤติกรรม
การเดินทางท
องเท่ียวของชาวไทยในรอบป/ท่ีผ
านมา
การเดินทางท
องเท่ียว ลักษณะการเดินทาง
การเดินทาง กิจกรรมท่ีทําระหว
างการเดินทาง
ค
าใช�จ
ายในการเดินทาง การเดินทางท
องเท่ียวต
างประเทศ 
รวมท้ังความคิดเห็นเก่ียวกับการท
องเท่ียว 
ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2557 จากประชา
ท่ีตกเป,นตัวอย
างท่ัวประเทศ จํานวน 63,060

ผลจากการสํารวจ   สรุปได�ดังนี้ 
1.  การเดินทางท�องเท่ียวต�างจังหวัด
 1.1 การเดินทาง และลักษณะการเดินทาง

 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางท
องเ ท่ียวของ
ประชากรท่ีมีอายุ 15 ป/ข้ึนไปท่ัวประเทศ
จากท่ีอยู
อาศัยประจําในจังหวัดหน่ึง ไปยังสถานท่ีอยู

จังหวัดหน่ึงเป,นการช่ัวคราว โดยมีจุดประสงค3เพ่ือการท
องเท่ียว
พักผ
อน เยี่ยมครอบครัว/ญาติมิตร ประชุมหรือสัมมนา
ดูกีฬา ประกอบพิธีทางศาสนา รวมท้ังการเดินทางเพ่ือไปรับ
การรักษาตัว หรือประกอบภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีไม
ใช
เพ่ือทํางานประจํา
หรือเพ่ือการศึกษา และต�องไม
ใช
การเดินทางท่ีมีวัตถุประสง
เพ่ือซ้ือสินค�ามาจําหน
าย ซ่ึงถือว
าเป,นการเดินทางท
องเท่ียว 
ในรอบป/ท่ีผ
านมา (ในรอบป/ 2556) มีจํานวนร�อยละ
ท่ีเดินทางท
องเ ท่ียวเพ่ิมข้ึนเป,นร�อยละ 
2552 – 2555 มีผู�เดินทางท
องเท่ียว ร�อยละ 
และ 57.8 ตามลําดับ (แผนภูมิ 1) 
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15 ป!ขึ้นไป  จําแนกตาม 
ป! 2552 - 2556 

ในรอบป/ 2552 

ในรอบป/ 2553 

ในรอบป/ 2554 

ในรอบป/ 2555 

ในรอบป/ 2556 

 

การเดินทาง 

ไมเดินทางในที่นี้ หมายถึง ไมมีการเดินทางข�ามจังหวัด 

สรุปผลที่สําคัญ 
พฤติกรรมการเดินทางท�องเที่ยวของชาวไทย พ

ร
วมกับการท
องเ ท่ียวแห
ง 
ทําการสํารวจพฤติกรรมการเดินทาง

ในป/ 2552 และครั้งน้ีเป,น
โดยมีวัตถุประสงค3เพ่ือทราบข�อมูลเก่ียวกับพฤติกรรม 

การเดินทางท
องเท่ียวของชาวไทยในรอบป/ท่ีผ
านมา ท้ังในเรื่อง
ดินทาง วัตถุประสงค3ใน     

ระหว
างการเดินทาง การจัดการเดินทาง 
ค
าใช�จ
ายในการเดินทาง การเดินทางท
องเท่ียวต
างประเทศ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการท
องเท่ียว โดยเก็บรวบรวมข�อมูล 
ประชากรท่ีมีอายุ 15 ป/ข้ึนไป

060 ราย 

การเดินทางท�องเท่ียวต�างจังหวัด 
การเดินทาง และลักษณะการเดินทาง 

ผลการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางท
องเ ท่ียวของ 
ป/ข้ึนไปท่ัวประเทศ เก่ียวกับการเดินทาง 

ไปยังสถานท่ีอยู
 ในอีก 
ระสงค3เพ่ือการท
องเท่ียว

ญาติมิตร ประชุมหรือสัมมนา เล
นหรือ  
ดูกีฬา ประกอบพิธีทางศาสนา รวมท้ังการเดินทางเพ่ือไปรับ    

หรือประกอบภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีไม
ใช
เพ่ือทํางานประจํา
หรือเพ่ือการศึกษา และต�องไม
ใช
การเดินทางท่ีมีวัตถุประสงค3หลัก

ซ่ึงถือว
าเป,นการเดินทางท
องเท่ียว พบว
า 
จํานวนร�อยละของประชากร 

ร�อยละ 64.7 โดยในรอบป/  
ร�อยละ 48.8 50.1 54.8 

 

  

  สําหรับกลุ
มผู�ท่ีเดินทางท
องเท่ียวในรอบ
มีลักษณะการเดินทางแบบไม
พักค�างคืนซ่ึงถือว
าเป,นนักทัศนาจร
ประมาณร�อยละ 33.8 ส
วนผู�ท่ีเดินทางมีลักษณะการพักค�างคืน
อย
างน�อย 1 คืน ร�อยละ 45.3 
ท้ังพักและไม
พักค�างคืน ร�อยละ 

   

 

   สําหรับผู� ท่ี ไม
 ได� เดินทางท
องเ ท่ียวในรอบป/ 
ได�ให�เหตุผลท่ีไม
เดินทาง 5 ลําดับแรก ได�แก
 ไม
มี เวลาว
าง 
ไม
มี ทุนทรัพย3เพียงพอสําหรับการเดินทาง
สภาพเศรษฐกิจไม
ค
อยดี และมีปKญหาเรื่องสุขภาพ

ตาราง 1  ร�อยละของประชากรที่มีอายุ 
ในรอบป! 2556 จําแนกตามเหตุผลที่ไม�เดินทางท�องเที่ยว

เหตุผล 
ที่ไม�เดินทางท�องเที่ยว 

� ไม
มีเวลาว
าง 
� ไม
มีทุนทรัพย3เพียงพอสําหรับการเดินทาง
� ไม
ชอบเดินทาง 
� สภาพเศรษฐกิจไม
ค
อยดี 
� มีปKญหาเรื่องสุขภาพ 
� ราคานํ้ามันสูง 
� ไม
ม่ันใจในความปลอดภัยของการเดินทาง
� ปKญหาความวุ
นวายทางการเมือง
� ขาดข�อมูลในการตัดสินใจ และอื่น

หมายเหตุ :  1/ ตอบได�มากกวา 1 คําตอบ

เมื่อพิจารณาภาคท่ีประชากร
พบว
า ประชากรเดินทางไปท
องเท่ียวในพ้ืนท่ีภาค
ร�อยละ 34.2 รองลงมาเป,นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก ร�อยละ 18.2 (ตาราง 

57.8
64.7

แผนภูมิ 2  ร�อยละของประชากรที่มีอายุ 
 จําแนกตามลักษณะการเดินทาง

20.9% 

เดินทางทัง้ 2 ลักษณะ 

พักค�างคืน 

45.3

ไทย พ.ศ. 2557 

สําหรับกลุ
มผู�ท่ีเดินทางท
องเท่ียวในรอบป/ 2556 พบว
า            
มีลักษณะการเดินทางแบบไม
พักค�างคืนซ่ึงถือว
าเป,นนักทัศนาจร

ส
วนผู�ท่ีเดินทางมีลักษณะการพักค�างคืน
3 และผู�ท่ีเดินทางท้ัง 2 ลักษณะคือ    

ท้ังพักและไม
พักค�างคืน ร�อยละ 20.9 (แผนภูมิ 2) 

 

สําหรับผู� ท่ี ไม
 ได� เดินทางท
องเ ท่ียวในรอบป/ 2556  
ลําดับแรก ได�แก
 ไม
มี เวลาว
าง  

ไม
มี ทุนทรัพย3เพียงพอสําหรับการเดินทาง ไม
ชอบเดินทาง  
และมีปKญหาเรื่องสุขภาพ  (ตาราง 1) 

ที่มีอายุ 15 ป!ข้ึนไปที่ไม�เดินทางท�องเที่ยว
จําแนกตามเหตุผลที่ไม�เดินทางท�องเที่ยว 

ที่ไม�เดินทางท�องเที่ยว 1/ ร�อยละ 

55.4 
มีทุนทรัพย3เพียงพอสําหรับการเดินทาง 45.7 

39.0 
32.2 
25.2 
13.8 

ไม
ม่ันใจในความปลอดภัยของการเดินทาง 10.5 
วุ
นวายทางการเมือง        7.5 

ขาดข�อมูลในการตัดสินใจ และอื่น ๆ 3.1 

คําตอบ 

ประชากรเดินทางไปท
องเท่ียว 
เดินทางไปท
องเท่ียวในพ้ืนท่ีภาคกลางมากท่ีสุด 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ร�อยละ 30.4 
ตาราง 2) 

ที่มีอายุ 15 ป!ขึ้นไป ที่เดินทางท�องเที่ยว  
จําแนกตามลักษณะการเดินทาง 

 ไม�พักค�างคืน 33.8% 

3% 



 

 

ตาราง 2  ร�อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ป!ข้ึนไป ที่เดินทางท�องเที่ยว
            จําแนกตามภาคที่เดินทางไปท�องเที่ยว 

ภาคท่ีเดินทางไปท�องเท่ียว 1/ 

 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 2/ 
 ภาคกลาง 3/ 
 ภาคตะวันออก 
 ภาคเหนือตอนบน 
 ภาคเหนือตอนล
าง 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ภาคใต� 

หมายเหตุ :  1/ ตอบได�มากกวา 1 คําตอบ   
  2/ จังหวัดปริมณฑล ได�แก นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
               3/ ไมรวม กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล

 1.2 วัตถุประสงค?หลักในการเดินทางท�องเที่ยว

  วัตถุประสงค3หลักในการเดินทางท
องเท่ียว 
ได�แก
 เยี่ยมญาติ/เพ่ือน ร�อยละ 39.1 ไหว�พระ
ร�อยละ 37.2 ต�องการพักผ
อน/เปลี่ยนบรรยากาศ 
ซ้ือของ/ช�อปปQRง ร�อยละ 25.5 และรับประทานอาหารต
างจังหวัด
ร�อยละ 24.4  (แผนภูมิ 3) 

 

 
 

 

 1.3 กิจกรรมที่ทําระหว�างการเดินทางท�องเที่ยว

 สําหรับกิจกรรมท่ีทําระหว
างการเดินทางท
องเท่ียว 
5 อันดับแรก ได�แก
 ท
องเท่ียวท่ัวไป ร�อยละ 67
ศาสนา ร�อยละ 56.9 พักผ
อนในท่ีพักหรือบ�านญาติ
ร�อยละ 33.7 กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ร�อยละ 19.6
เกษตรกรรม ร�อยละ 6.6 (แผนภูมิ 4) 
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แผนภูมิ 3 ร�อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ป!ขึ้นไป ที่เดินทางท�องเที่ยว  
             จําแนกตามวัตถุประสงค?หลักในการเดินทางท�องเที่

หมายเหตุ :  1/ ตอบได�มากกวา 1 คําตอบ

วัตถุประสงค3 1/ 

เย่ียมญาติ/เพ่ือน 

ไหว�พระ/ปฏิบัติธรรม 

  ซื้อของ/ช�อปปCDง 

 ต�องการพักผ�อน/ 
เปล่ียนบรรยากาศ 

รับประทานอาหาร 
ต�างจังหวัด 

ที่เดินทางท�องเที่ยว    

ร�อยละ 

17.2 
34.2 

18.2 
15.7 

12.8 
30.4 
12.8 

 

จังหวัดปริมณฑล ได�แก นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ   
จังหวัดปริมณฑล 

วัตถุประสงค?หลักในการเดินทางท�องเที่ยว 

วัตถุประสงค3หลักในการเดินทางท
องเท่ียว 5 อันดับแรก 
ไหว�พระ/ปฏิบัติธรรม      

เปลี่ยนบรรยากาศ ร�อยละ 31.6    
อาหารต
างจังหวัด  

 

กิจกรรมที่ทําระหว�างการเดินทางท�องเที่ยว 

กิจกรรมท่ีทําระหว
างการเดินทางท
องเท่ียว  
67.9 กิจกรรมเชิง

พักผ
อนในท่ีพักหรือบ�านญาติ/ไม
ทํากิจกรรม 
19.6 กิจกรรมเชิง

            

 

  

 

2.   การจัดการเดินทาง 

 2.1 ผู�ร�วมเดินทาง ผู�ตัดสินใจเลือกการเดินทาง
          ลักษณะการจัดการเดินทาง

 ผู�ที ่เดินทางท
องเที่ยวมาก
ท
องเท่ียวกับครอบครัว/ญาติ ร�อยละ
เพื่อน/เพื่อนร
วมงาน ร�อยละ 21.6 
การเดินทาง ผู�ท่ีเดินทางท
องเท่ียวส
วนใหญ

รองลงมาจะเป,นครอบครัว/ญาติ ร�อยละ 

 สําหรับลักษณะการจัดการเดินทาง
เดินทางเองท้ังหมด ร�อยละ 89.1 รองลงมามีหน
วยงาน
ร�อยละ 9.7 ส
วนวัน/เวลาท่ีเดินทางท
องเท่ียว
วันเสาร3-อาทิตย3 ร�อยละ 38.9 รองลงมาวัน

            ประชากรท่ีเดินทางท
องเท่ียว
ข
าวสารสําหรับการเดินทางในทุกแหล
งข�อมูล
ประชากรท่ีเดินทางท
องเท่ียว ส
วนใหญ
จะ
การเดินทางจากเพ่ือน ญาติ ครอบครัว

 2.2 พาหนะที่ใช�ในการเดินทาง
 ผู�เดินทางท
องเท่ียวส
วนใหญ
 นิยมเดินทางด�วยพาหนะ
ส
วนตัว/รถยนต3 ร�อยละ 63.1 รองลงมาเดินทางด�วยรถทัวร3
รถโดยสารประจําทาง ร�อยละ 19.
รถทัวร3/รถบัส ร�อยละ 14.4 รถไฟ ร�อยละ 
เดินทางด�วยเครื่องบิน ร�อยละ 1.1 (แผนภูมิ 

 

 

 

 

 

 

37.2 

39.1 

40 50

6.6 

19.6 
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-2- 

ที่เดินทางท�องเที่ยว   
กในการเดินทางท�องเที่ยว  

คําตอบ 

ร�อยละ 

กิจกรรมเชิงศาสนา 

แผนภูมิ 4 ร�อยละของประชากรที่มีอายุ 15 
 จําแนกตามกิจกรรมที่ทาํระหว�างการเดินทางท�องเทีย่ว
  

กิจกรรม 1/ 

หมายเหตุ :  1/ ตอบได�มากกวา 

ท�องเท่ียวท่ัวไป 

     พักผ�อนในท่ีพักหรือ             
บ�านญาติ/ไม�ทํากิจกรรม 

กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม 

กิจกรรมเชิงเกษตรกรรม 

แผนภูมิ 5 ร�อยละของประชากรที่มีอายุ 
 จําแนกตามพาหนะที่ใช�ในการ
  

63.1% 19.8 % 

14.4 % 

2.7 % 

 

 

ผู�ตัดสินใจเลือกการเดินทาง  
การจัดการเดินทาง และการหาข�อมูล 

มากกว
าครึ ่งหนึ่ง จะเดินทาง
ร�อยละ 63.5 รองลงมาเดินทางกับ

6 สําหรับการตัดสินใจเลือก    
ท่ีเดินทางท
องเท่ียวส
วนใหญ
ตัดสินใจเอง ร�อยละ 65.8  

ร�อยละ 22.1   

สําหรับลักษณะการจัดการเดินทางส
วนใหญ
จัดการ  
รองลงมามีหน
วยงาน/คณะจัดการให�      

เวลาท่ีเดินทางท
องเท่ียว ส
วนใหญ
จะเดินทาง
รองลงมาวันหยุดยาว ร�อยละ 31.9 

ท่ีเดินทางท
องเท่ียว ส
วนใหญ
ไม
นิยมหาข�อมูล
ข
าวสารสําหรับการเดินทางในทุกแหล
งข�อมูล แต
อย
างไรก็ตามยังมี

ส
วนใหญ
จะหาข�อมูลข
าวสารสําหรับ
การเดินทางจากเพ่ือน ญาติ ครอบครัว ร�อยละ 43.3 

พาหนะที่ใช�ในการเดินทาง 
ผู�เดินทางท
องเท่ียวส
วนใหญ
 นิยมเดินทางด�วยพาหนะ

รองลงมาเดินทางด�วยรถทัวร3/      
.8 รถเช
า เช
น รถตู� รถยนต3 

รถไฟ ร�อยละ 1.6 มีเพียงส
วนน�อยท่ี
แผนภูมิ 5) 

33.7 

56.9 

67.9 

40 60 80

15 ป!ขึ้นไป ที่เดินทางท�องเที่ยว 
จําแนกตามกิจกรรมที่ทาํระหว�างการเดินทางท�องเทีย่ว  

ตอบได�มากกวา 1 คําตอบ 

ร�อยละ 

ที่มีอายุ 15 ป!ขึ้นไป ที่เดินทางท�องเที่ยว 
พาหนะที่ใช�ในการการเดินทางท�องเทีย่ว  

พาหนะส
วนตัว 
รถทัวร3/รถโดยสารประจําทาง 
 รถเช
าต
างๆ 
รถไฟ เครื่องบินและอื่นๆ 
 



 

  

 2.3 สถานที่พักแรม      

ผู�ท่ีเดินทางท
องเท่ียวแบบพักค�างคืนส
วนใหญ
นิยมท่ีจะ
พักแรมท่ีบ�าน/ท่ีพักของครอบครัว/ญาติ/เพ่ือน เพราะไม
ต�องเสีย
ค
าใช�จ
าย ร�อยละ 62.6  พักท่ีโรงแรม ร�อยละ 16.2 พักท่ีรีสอร3ท 
ร�อยละ 11.6 พักท่ีบังกะโล ร�อยละ 2.6 พักท่ีวัด/สถานท่ีปฏิบัติธรรม 
ร�อยละ 2.3  พักท่ีอุทยานแห
งชาติ ร�อยละ 1.1 พักท่ีบ�านพักรับรอง
ทางราชการ/เอกชน และโฮมสเตย3 ร�อยละ 0.9 และมีส
วนน�อย
เลือกพักท่ีเกสต3เฮาส3 และโรงพยาบาล ส
วนค
าเฉลี่ยของจํานวนวันท่ี
เดินทางท
องเท่ียวอยู
ท่ี 3.8 วัน 
 

3.  ค�าใช�จ�ายในการเดินทาง 
 สําหรับค
าใช�จ
ายในการเดินทางท
องเท่ียวครั้ง/ทริปล
าสุดต
อคน
ของผู�ท่ีเดินทางท
องเท่ียว พบว
า อยู
ท่ีประมาณ 2,776 บาทต
อคน 
หากเป,นการเดินทางแบบไม
พักค�างคืนอยู
ที่ 1,418 บาทต
อคน    
แบบพักค�างคืน 3,914 บาทต
อคน หากพิจารณาตามภาคท่ีอยู
อาศัย 
พบว
า คนภาคตะวันออก ใช�เงินในการเดินทางท
องเท่ียวเฉลี่ยต
อคน
สูงสุด คือ 3,776 บาทต
อคน รองลงมากรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3,554 บาทต
อคน ภาคใต� 3,219 บาทต
อคน ภาตะวันออกเฉียงเหนือ 
2,460 บาทต
อคน ภาคเหนือตอนบน 2,374 บาทต
อคน ภาคกลาง 
2,137 บาทต
อคน และต่ําสุดในภาคเหนือตอนล
างอยู
ท่ีประมาณ 
1,675 บาทต
อคน  (ตาราง 3) 

ตาราง 3 ค�าใช�จ�ายในการเดินทางต�อคร้ัง/ทริปล�าสุดเฉล่ียต�อคน จําแนกตาม 
             ลักษณะการเดินทางและภาคที่อยู�อาศัย 

 

ภาคที่อยู�อาศัย รวม 
ลักษณะการเดินทาง 

ไม�พัก  
  ค�างคืน 

พัก  
  ค�างคืน 

รวม 2,776 1,418 3,914 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1/ 3,554 1,632 4,815 

กลาง 2/  2,137 1,333 3,322 

ตะวันออก 3,776 1,759 4,912 

เหนือตอนบน 2,374 1,236 3,447 

เหนือตอนล
าง 1,675 1,219 2,104 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,460 1,375 3,279 

ใต� 3,219 1,402 4,692 
 

หมายเหตุ : 1/ จังหวัดปรมิณฑล ได�แก นนทบุรี ปทมุธานี สมทุรปราการ    
  2/ ไมรวม กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล 

 เมื่อพิจารณาค
าใช�จ
ายในการเดินทางท
องเท่ียวเพ่ือทราบว
าใน
การเดินทางใช�จ
ายไปในหมวดใดมากท่ีสุด พบว
า ผู�ท่ีเดินทางท
องเท่ียว
ใช�เป,นค
าพาหนะเดินทางมากที่สุด ร�อยละ 33.3 รองลงมาซึ่ง 
ไม
แตกต
างกันมากนักเป,นค
าอาหารและเครื่องดื่ม ร�อยละ 33.1 และ
ซ้ือสินค�าและของท่ีระลึก ร�อยละ 24.5 (แผนภูมิ 6) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

4.  การเดินทางท�องเท่ียวต�างประเทศ 

สําหรับการเดินทางท
องเท่ียวต
างประเทศของประชากร      
ท่ีมีอายุ 15 ป/ข้ึนไป ในรอบป/ 2556 มีเพียงร�อยละ 4.1 โดยนิยม
เดินทางในช
วง เดือนเมษายน - มิถุนายน มากท่ีสุด ร�อยละ 33.3
รองลงมาใกล�เคียงกันคือ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ร�อยละ 30.4   
เดือนมกราคม - มีนาคม ร�อยละ 22.9 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 
ร�อยละ 13.4 ส
วนจํานวนครั้งที่เดินทางท
องเที่ยวต
างประเทศ    
ต
อป/ ในภาพรวมโดยเฉลี่ยเดินทาง 1.5 ครั้งต
อป/ 

5.  ความคิดเห็นเก่ียวกับการเดินทางท�องเท่ียว 
 5.1  การวางแผนล�วงหน�า และการจัดสรรเงินสําหรับ 
  การเดินทางท�องเที่ยว 
        สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางท
องเที่ยว 
ส
วนใหญ
ไม
มีการวางแผนล
วงหน�าก
อนการเดินทาง ร�อยละ 58.1  
ท่ีมีการวางแผน มีร�อยละ 41.9 ส
วนการจัดสรรวงเงินสําหรับ  
การเดินทางท
องเท่ียว พบว
า ส
วนใหญ
ไม
มีการจัดสรรเงินไว�   
ร�อยละ 77.2 ท่ีมีการจัดสรรเงินไว�สําหรับการเดินทาง มีเพียง
ร�อยละ 22.8    

 5.2 การรับรู�/ทราบสโลแกน “เที่ยวหัวใจใหม� เมืองไทย 
          ย่ังยืน” ของ ททท. 
 การรับรู� /ทราบสโลแกน “เท่ียวหัวใจใหม
 เมืองไทย
ยั่ งยืน” ส 
วนใหญ
ไม 
เคยร ับรู �/ ไม 
ทราบสโลแกนด ังกล 
าว        
ร�อยละ 56.1 ส
วนที่เคยรับรู �/ทราบสโลแกน มีร�อยละ 43.9    
โดยส
วนใหญ
รับรู�/ทราบจากโทรทัศน3 ร�อยละ 94.6 รองลงมา 
จากวิทยุ ร�อยละ 15.9                                

 5.3 ประโยชน?ที่ได�รับจากการเดินทางท�องเที่ยว 
  จากการสํารวจประชากรอายุ 15 ป/ข้ึนไป มีความเห็นว
า 
ได�รับประโยชน3จากการเดินทางท
องเ ท่ียวในทุกประเด็น        
โดย 3 ประเด็นแรก ได�แก
 ได�รับประสบการณ3และความรู�    
ความเข�าใจเก่ียวกับประเทศไทยมากข้ึน ร�อยละ 50.8 ทําให�เกิด  
ความเข�าใจสนิทสนมมากข้ึนภายในหมู
ญาติ ร�อยละ 50.3   
และทําให�ชีวิตมีความสุขมากข้ึน ร�อยละ 49.1

 

คาใช�จายเฉลี่ยตอคน(บาท) 

  แผนภูมิ 6 ร�อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ป!ขึ้นไป ที่เดินทางท�องเที่ยว
  จําแนกตามหมวดค�าใช�จ�ายที่ใช� 

33.3% 

33.1% 

24.5 % 

5.9 % 3.2% 

อาหาร/เครือ่งด่ืม 
 

ที่พัก 
พาหนะเดินทาง 
 
ซ้ือสินค�าและของทีร่ะลึก 
ใช�จ
ายอื่น ๆ 

-3- 


